Advies:

Verplaatsen halte van Kalmhoutlaan in Tilburg
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13 juli 2018
18.13/14/10540
04-07-2018
Gemeente Tilburg

Reizigersoverleg Brabant adviseert de gemeente Tilburg de halte Van Kalmhoutlaan te verplaatsen. Dit
naar aanleiding van uw adviesaanvraag over Halte lijn 1 Van Kalmthoutlaan / route eindpunt
omdraaien --> wat kan wel of juist niet.
Tilburg is in de ontwikkelingsfase om nieuwbouwwoningen te gaan bouwen op het braakliggend stuk
groen waar lijn 1 nu het eind- & beginpunt heeft.
Zoals de tekeningen die nu gemaakt zijn zou dat betekenen dat deze bushalte (Van Kalmthoutlaan)
recht voor een voordeur staat. Men wil kijken wat er mogelijk is om op voorhand dit “probleem” te
tackelen, zodat bij definitieve vaststelling van deze plannen de mogelijke kopers juist te informeren.
De gemeente wil de halte verplaatsen naar de overzijde. Dit houdt in dat de route van lijn 1 op het
laatste stuk ook andersom gereden dient te gaan worden en dat houdt in dat de halte Nobelstraat ook
door de Gemeente Tilburg in zijn geheel naar de overzijde dient te worden verplaatst.
De eind- & beginhalte Van Kalmthoutlaan komt aan de overzijde te liggen waar geen huizen staan
maar een speelveld.
Arriva geeft aan dat dat omdraaien prima is, en heeft de voorkeur dat we de halte Nobelstraat wel
behouden vanwege de 10 dagelijks reizigers die we verwachten ervan gebruik te maken (nu 10
instappers, dan uitstappers).
Reizigersoverleg Brabant stemt in met dit voorstel.

Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend.
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Graag ontvangt Reizigersoverleg Brabant uiterlijk 1 september 2018 uw schriftelijke toezegging of
afwijzing van (delen van) dit advies. Indien u besluit (delen van) dit advies niet over te nemen, ontvangt
ondergetekende graag een uitgebreide motivering hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Jan Hendrikx
Voorzitter Reizigersoverleg Brabant
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